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Sammendrag
Lavvarmebetong benyttes som et tiltak for å redusere maksimaltemperaturen i herdende betong,
og/eller temperaturdifferansen gjennom tverrsnittet i herdende betong, eller mellom herdende og
gammel betong. Dette er mest aktuelt i konstruksjoner der riss er kritisk på grunn av tetthet,
bestandighet eller estetikk. For høy maksimaltemperatur i herdende betong kan føre til redusert
materialkvalitet og fasthet, eller opprissing på grunn av uønsket ekspansjon fra forsinket ettringittdannelse. For høye temperaturdifferanser kan føre til riss på grunn av fastholdte volumendringer i
avkjølingsfasen. De vanligste tilfellene der det kan være nødvendig med lavvarmebetong er:



konstruksjonsdeler med massive tverrsnitt,
konstruksjonsdeler med fastholding mot tilstøtende konstruksjoner, for eksempel støp mot
berg eller eksisterende betongkonstruksjoner.

I tillegg til lavvarmebetong finnes det følgende alternative tiltak:





Bruk av is, kaldt vann eller avkjølt tilslag i betongen for å redusere fersk betongtemperatur.
Avkjøling av herdende betong ved hjelp av innstøpte kjølerør.
Oppvarming av tilstøtende konstruksjon.
Isolasjon, beskyttelse mot sol og andre tiltak på forskalingen/betongoverflaten.

Det poengteres at analyser med for eksempel CrackTeStCOIN eller Hett97 kan benyttes til å vurdere
behov for tiltak for å redusere varmeutviklingen i herdende betong.
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1.

Innledning og definisjon av lavvarmebetong

Lavvarmebetong er betong hvor det er gjort spesifikke tiltak for å redusere betongens varmeutvikling.
Reduksjon av betongens varmeutvikling oppnås ved å erstatte Portlandsement med
tilsetningsmaterialer, f.eks. pozzolanet flygeaske eller det latent hydrauliske bindemiddelet slagg.
Denne veiledningen vil først beskrive hvorfor vi kan ha behov for å beskrive lavvarmebetong eller
alternative tiltak for å redusere maksimaltemperatur og temperaturdifferanser. Deretter vil det bli gitt
noen ulike prinsipper for å beskrive slike tiltak, etterfulgt av eksempler på beskrivelser og sjekklister
for beskrivelser. Målgruppen for denne veiledningen er rådgivere som utarbeider beskrivelser.
Veiledningen vil derfor ikke gå i detalj på betongsammensetninger, ettersom dette normalt ikke skal
inngå i en beskrivelsestekst. Se referanselisten for utfyllende informasjon om dette temaet.

2.

Hvorfor vi kan ha behov for å beskrive lavvarmebetong

2.1

Generelt

Lavvarmebetong benyttes hovedsakelig av to årsaker:
1. Reduksjon av maksimaltemperaturen i herdende betong.
2. Reduksjon av temperaturdifferansen gjennom tverrsnittet i herdende betong eller mellom
herdende og gammel betong.
Merk at de to årsakene har ulik bakgrunn, som beskrevet i avsnitt 2.2 og 2.3. Effekten av tiltakene
henger sammen og må ses i sammenheng, ettersom en redusert maksimaltemperatur også vil kunne
bidra til en redusert temperaturdifferanse gjennom tverrsnittet eller mellom ny og gammel betong.
I tillegg til lavvarmebetong finnes det følgende alternative tiltak som alltid bør vurderes:





Bruk av is, kaldt vann eller avkjølt tilslag i betongen for å redusere fersk betongtemperatur.
Avkjøling av herdende betong ved hjelp av innstøpte kjølerør.
Oppvarming av tilstøtende konstruksjon.
Isolasjon, beskyttelse mot sol og andre tiltak på forskalingen.

Ved kontaktstøp bør det vurderes å legge ett eller flere lag med plastfolie for å redusere den ytre
fastholdingen.
Lavvarmebetong eller alternative tiltak er mest aktuelt i konstruksjoner der riss er kritisk på grunn av
tetthet, bestandighet eller estetikk. De vanligste tilfellene der det kan være nødvendig å velge
lavvarmebetong er:



2.2

konstruksjonsdeler med massive tverrsnitt,
konstruksjonsdeler med fastholding mot tilstøtende konstruksjoner, f.eks. støp mot berg eller
eksisterende betongkonstruksjoner.

Begrense maksimaltemperaturen i herdeforløpet

Høy temperatur i den herdende betongen kan gi grovere porestruktur, og dermed redusert fasthet og
økt permeabilitet, og i tillegg øke risikoen for forsinket ettringitt-dannelse (se NS-EN 13670+NA). I
tillegg vil maksimaltemperaturen påvirke temperaturforskjellen mellom støpeavsnitt og tidligere
støpte konstruksjoner.
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2.3 Begrense temperaturdifferansen gjennom tverrsnitt og mellom ny og
gammel betong
Temperaturøkningen i betongens herdefase fører til volumendring i form av ekspansjon før betongen
har utviklet fulle stivhetsegenskaper. Dette gir små og normalt uproblematiske trykkspenninger ved
fastholding mot naboseksjoner eller berg. I avkjølingsfasen har betongen oppnådd tilnærmet full
stivhet, og den resulterende kontraksjonen vil kunne gi betydelige strekkspenninger dersom
støpeavsnittet er fastholdt.
Strekkspenningene er avhengig av temperaturforskjellen mellom ny og gammel betong i det øyeblikket
avkjølingen starter, det autogene svinnet i den herdende betongen og hvor stor del av kontraksjonen
som blir fastholdt og fører til spenningsgivende deformasjoner. Se Figur 1 som skisserer effekten av
ytre fastholding av en vegg støpt på et eksisterende fundament. Det vil også kunne oppstå
strekkspenninger i overflaten på grunn av raskere avkjøling på overflaten enn i kjernen. Slike
strekkspenninger omtales ofte som indre fastholding.
I massive betongkonstruksjoner kan ytre fastholdning fra tilstøtende konstruksjon eller berg føre til
gjennomgående opprissing. Opprissingen har normalt ingen betydning for bæreevnen, men kan
medføre problemer knyttet til konstruksjonens estetikk, tetthet og ikke minst bestandighet. Det er
derfor ønskelig å begrense denne type opprissing ved å redusere temperaturdifferansen gjennom
tverrsnittet og mellom gammel og ny betong.
Det er som regel klokt å prioritere å redusere temperaturforskjeller mot tilstøtende konstruksjoner, da
dette fører til redusert fare for gjennomgående opprissing. Rissene som kommer av interne
temperaturforskjeller gjennom konstruksjonstverrsnittet lukker seg normalt ved temperaturlikevekt.
Slike tidlige temperaturriss kan likevel fungere som rissanvisere eller frostangrepspunkt ved
påkjenninger i driftsfasen.

Figur 1: Ytre fastholding vist med vegg støpt på fundament med typisk gjennomgående opprissing på
grunn av nedkjøling av herdende betong i veggen (Skjølsvik, O. B., Haram, E., Smeplass, S. 2015)
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3.

Prinsipper for beskrivelse av tiltak

3.1

Prosess for beskrivelse av lavvarmebetong

Figur 2 beskriver en valgprosess som kan føre frem til en tilstrekkelig beskrivelse av tiltak for å redusere
eller eliminere konsekvens av riss på grunn av fastholdte termiske og autogene volumendringer i
herdende betongkonstruksjoner. Valgprosessen starter gjerne med en kartlegging av om det er liten
eller stor konsekvens av at riss oppstår i herdefasen.

Liten

Konsekvens av riss i
herdefasen?

Stor

Uproblematisk

Rådgiver vurderer
basert på analyse
Geometri og fastholding,
klimatiske forhold, tilgjengelige
tiltak, etc.
Konstruksjonen er:

Kritisk

I faresonen
Beskriv
Ingen spesielle tiltak

Beskriv enten
Konkrete tiltak (detaljkrav)
eller
Entreprenør velger tiltak med
bakgrunn i egen analyse
(funksjonskrav)

Beskriv
Entreprenør velger tiltak med
bakgrunn i egen analyse
(funksjonskrav)

Figur 2: Prosess for beskrivelse av lavvarmebetong, med utgangspunkt i vurdert fare for og konsekvens
av riss på grunn av fastholdt termisk og autogen volumendring.
Er konsekvensen liten kan rådgiveren beskrive indirekte funksjonskrav knyttet til temperatur, eller
velge å se helt bort fra spesielle tiltak hvis konsekvensene er tilstrekkelig små.
Er de forventede konsekvensene av riss store bør rådgiveren gjøre en innledende vurdering. En slik
vurdering kan for eksempel bestå av temperaturanalyser med programvare som Hett97, temperaturog evt. spenningsanalyser med programvare som CrackTeSt COIN eller forenklede håndberegninger.
Det er viktig at rådgiveren gjør nøye kontroll av forutsetningene som er lagt til grunn i de innledende
analysene, samt kontroll av resultatene. På et tidlig stadium i et prosjekt kan det være stor usikkerhet
knyttet til forutsetningene for analysene, og de beskrevne tiltakene må ta høyde for dette.
Hvis de innledende vurderingene viser at konstruksjonen er uproblematisk, kan rådgiveren velge å
beskrive lignende krav som for konstruksjoner med små konsekvenser av riss. Er konstruksjonen i
faresonen kan rådgiveren velge to strategier: enten beskrive detaljerte krav til konkrete tiltak, eller
beskrive indirekte og direkte funksjonskrav, og kreve at entreprenøren skal gjøre egne analyser og
velge tiltak med bakgrunn i disse. Et aktuelt funksjonskrav kan være å spesifisere maksimal utnyttelse
av betongens strekkfasthet på 75% gjennom herdeforløpet. Hvis det kreves at entreprenøren gjør egne
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analyser er det viktig at dette spesifiseres som et eget kontraktkrav, og med egne prisbærende poster.
Merk at rådgiveren må velge enten funksjonskrav eller konkrete tiltak, for å unngå å beskrive tiltak
som ikke fører til at funksjonskravet blir oppfylt. Hvis konstruksjonen er i faresonen skal rådgiveren
være klar over at detaljerte beskrivelser av tiltak flytter ansvaret fra entreprenøren over på
byggherren. Hvis den innledende vurderingen avdekker at konstruksjonen er kritisk, bør rådgiveren
uansett beskrive funksjonskrav og at entreprenøren velger tiltak med bakgrunn i egne analyser.
Hvilke poster som bør være med i beskrivelsesteksten avhenger av hvilken vei som følges i Figur 2. I
kapittel 4 og 5 presenteres henholdsvis eksempler på beskrivelsestekster og komprimerte sjekklister
som kan benyttes i hvert av de konkluderende tilfellene i Figur 2.

3.2

Spesielt om beskrivelse av redusert temperatur i fersk betong

Temperaturen i den ferske betongen kan reduseres fra 20°C, som er standardtemperaturen levert på
byggeplass. Avhengig av tverrsnittets tykkelse vil redusert fersk betongtemperatur gi tilsvarende
reduksjon av maksimaltemperaturen i herdefasen, og dermed også reduksjon av
temperaturforskjellen mellom det aktuelle støpeavsnittet og tilstøtende konstruksjon. Slanke
konstruksjoner kan oppnå større reduksjon av maksimaltemperaturen enn massive.
Potensialet for reduksjon av fersk betongtemperatur varierer gjennom året, og er svært avhengig av
delmaterialenes utgangstemperatur. Vår og høst er det normalt mulig å få betong levert med
temperaturer på 13-15°C uten spesielle tiltak. Om sommeren kan man forvente at det er vanskelig å
få betong levert med temperaturer under 20°C uten ekstra tiltak som overrisling av tilslag med spreder
eller tilsetting av isbiter i stedet for vann. Sistnevnte tiltak er meget kostbart. Vinterstid kan det i noen
tilfeller også være utfordrende å få levert tilstrekkelig kald betong. Dette skyldes at tilslaget må tines
og varmes opp ved bruk av steam eller varmluft, og det kan være nødvendig å varme opp
blandevannet.

3.3

Spesielt om beskrivelse av kjøling

Kjøling av konstruksjonen gjøres mest effektivt ved installasjon av innstøpte kjølerør av stål eller
plastmateriale, der kaldt vann brukes som kjølevæske. Dette er et relativ kostbart tiltak, som normalt
bare benyttes der andre tiltak er utilstrekkelig eller ikke tilgjengelig. Bruk av kjølerør kan også ha
konsekvenser for fremdriften, fordi installasjonsarbeid og testfase kan være relativt tidkrevende.
Kjølerørene må blåses fri for vann og gyses med sementgrout etter at betongen er nedkjølt.

3.4

Spesielt om beskrivelse av oppvarming

Ved oppvarming av tilstøtende konstruksjon er bruk av innstøpte varmekabler det mest effektive og
normalt mest økonomiske tiltaket. Merk at den tilstøtende konstruksjonen må ha mulighet til å utvide
seg hvis tiltaket skal ha noen effekt. Det er derfor ikke hensiktsmessig å varme opp et fundament som
er forankret i berg.
Det må stilles krav til maksimaleffekten på varmekablene slik at de ikke skader betongen. Typisk
benyttes kabel med 30 w/m. Den herdete betongen i f.eks. et stripefundament varmes opp med
innstøpte varmekabler i dagene før støp av veggen over, og varmekablene skrus av samtidig som,
eventuelt kort tid etter, at den herdende betongen i veggen har oppnådd maksimaltemperatur. Da vil
herdet og herdende betong kjøles ned sammen, tøyningsforskjellen som skyldes forskjell i termisk
kontraksjon blir mindre, og man reduserer opprissingstendensen.
Ulempen med slik oppvarming er at for massive konstruksjoner med opprissingsproblematikk er det
ofte store fundamenter eller bunnplater som må varmes opp, og installasjonen av varmekabler blir
omfattende.
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3.5

Spesielt om temperaturbaserte spenningsberegninger

Temperaturbaserte spenningsberegninger kan utføres slik at riktig tiltak kan velges for hver enkelt
støp. Som beskrevet i kapittel 3.1 er det viktig å gjøre nøye kontroll av forutsetningene som ligger til
grunn for slike analyser.
Man kan beskrive at det skal støpes en stor herdekasse som en del av den innledende prøvingen, som
bruk som inndata i beregningene. I tillegg bør trykkfasthetsutviklingen prøves med terninger ved f.eks.
1, 3, 7 og 28 døgn etter herding i 20 graders vannbad. De resterende inputparameterne kan hentes fra
«arkivdata» som er generert gjennom f.eks. COIN-prosjektet. I prosjekter der det er viktig å ha kontroll
på opprissingstendensen anbefales det å måle strekkfasthet og E-modul ved 28 døgns alder for å
verifisere relevansen av arkivdata.
Det bør stilles krav til at temperaturberegningene skal kalibreres mot temperaturlogging gjort på
konstruksjoner med samme type betong. Dette gjøres gjerne på fundamenter eller lignende tidlig i
byggetiden.
Parametere som kan endres i temperaturberegningene er blant annet betongtype, fersk
betongtemperatur, temperatur i eksisterende betong og oppvarming av tilstøtende eller nedkjøling av
herdende betong. I tillegg tilpasses randbetingelsene i beregningene de virkelige omgivelsene, for
eksempel klima, forskalingstype og beskyttelse/isolasjon.
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4.

Eksempler på beskrivelsestekster

4.1

Generelt

Eksemplene under er basert på flytdiagrammet i Figur 2. Det er gitt eksempler på beskrivelsestekster
etter NS 3420 og Statens Vegvesen Prosesskode 2. For begge standardene er det gjengitt
beskrivelsestekster basert på to prinsipper når konsekvensen av riss er middels/stor:
1) Beskrivelse med funksjonskrav (funksjonsbeskrivelse)
2) Beskrivelse med detaljkrav (detaljbeskrivelse)
Ved funksjonsbeskrivelse er det viktig at krav for måloppnåelse spesifiseres for hver post. I eksemplene
under er temperaturkravene fra Prosesskode 2 angitt. Dette må vurderes spesifikt for hvert prosjekt.
I alle eksemplene er det tenkt støpt en lang vegg på et massivt fundament.

4.2

Beskrivelse i henhold til NS 3420

4.2.1 Liten konsekvens av riss
Det beskrives «normal» betong uten ekstraordinære herdetiltak. Normale herdetiltak som for
eksempel tildekking med plast, varmeisolasjon og lignende beskrives etter NS-EN 13670+NA.

4.2.2 Middels til stor konsekvens av riss
Aktuelle herdetiltak velges blant post LG8.11 – LG8.423, samt LG1.1.
Post LG8.11 (varmeisolering av betong i herdefasen) har som mål å redusere temperaturdifferansen
over betongtverrsnittet i herdefasen for å redusere faren for riss i betongoverflaten.
Post LG8.31 (oppvarming av tilstøtende konstruksjonsdeler som det støpes mot) omfatter kostnader til
oppvarming av konstruksjonsdeler som det skal støpes mot. Her må maksimalt tillatt
temperaturdifferanse mellom de to konstruksjonsdelene fastsettes, og det må angis hvordan denne
temperaturforskjellens skal måles og dokumenteres. Eventuelt må det beskrives detaljert hvordan
oppvarmingen skal gjennomføres.
Post LG8.41 (kjøling av fersk betong) har som mål at den ferske betongtemperaturen skal senkes et
visst antall grader celsius, eller kjøling til en angitt fersk betongtemperatur. Ved detaljbeskrivelse må
rådgiver spesifisere krav til fersk betongtemperatur basert på utført analyse. Ved funksjonsbeskrivelse
vil nødvendig kjøling bestemmes ut ifra entreprenørens egen analyse.
Post LG8.421 (innstøpte kjølerør) må beskrives sammen med post LG8.422 (kjøling av betong med
vann) og LG8.423 (injeksjon av kjølerør). Postene omfatter kostnader knyttet til kjøling av
betongkonstruksjonen som støpes, for å redusere temperaturforskjellen mellom konstruksjonen som
støpes og tilstøtende konstruksjonsdel. I postene må funksjonskrav i form av temperaturkrav
beskrives, eventuelt beskrives tiltaket detaljert.
1) Beskrivelse med funksjonskrav
Entreprenøren velger nødvendig(e) tiltak med bakgrunn i egen temperatur- og/eller spenningsanalyse.
Det er derfor viktig at en slik analyse er en obligatorisk prisbærende post, og at aktuelle tiltak settes
opp som opsjonsposter. Dersom analysen viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere maksimal
herdetemperatur og/eller temperaturdifferanse, priser entreprenøren ønsket tiltak som er beskrevet
i opsjonspost 1.4 – 1.10. Det kan være nødvendig å kombinere flere tiltak.
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2) Beskrivelse med detaljkrav
Dersom rådgiver har, basert på egen spenningsanalyse, funnet konkrete tiltak for å redusere risikoen
for riss i betongkonstruksjonen, kan disse tiltakene beskrives direkte. Ett eller flere av tiltakene i post
2.1 - 2.7 beskrives da detaljert. Det er sjelden klare nok forutsetninger i anbudsfasen for å lage en
tilstrekkelig god analyse, ettersom betongleverandør og betongsammensetning ikke er etablert. Det
er derfor viktig at rådgivers analyse i ettertid kontrolleres med valgt betongsammensetning, og at det
gjøres en vurdering av valgt tiltak basert på oppdatert analyse.
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4.3

Beskrivelse i henhold til Prosesskode 2

4.3.1 Liten konsekvens av riss
Det beskrives SV Standard uten ekstraordinære herdetiltak. Normale herdetiltak etter prosess 84.46
beskrives.

4.3.2 Middels til stor konsekvens av riss
De spesielle herdetiltakene i prosess 84.5 er ekstraordinære tiltak som brukes for å redusere risikoen
for opprissing og andre effekter som skyldes betongens herdevarme. Tiltakene er myntet på
konstruksjonsdeler hvor det er stor fare for alvorlig opprissing og hvor det er særlig viktig å
minimalisere slik opprissing.
I likhet med beskrivelse etter NS 3420, kan man velge to prinsipper for beskrivelse etter Prosesskode
2:
1) Beskrivelse med funksjonskrav hvor prosess 84.55 eller 84.56 skal gjennomføres og øvrige
prosesser beskrives som opsjonsposter
2) Beskrivelse med detaljkrav hvor tiltaket(-ene) beskrives direkte med en eller flere av
prosessene 84.51 – 84.54.
Tiltaket i prosess 84.51 er først og fremst rettet mot å redusere temperaturdifferanser over tverrsnittet
innad i en konstruksjon. Tiltakene i prosess 84.52 – 84.57 er først og fremst rettet mot å redusere
temperaturdifferanse mellom konstruksjonsdeler. For prosess 84.52 – 84.54 må kriteriene for
måloppnåelse også oppgis.
Det anbefales å lese gjennom kapittel 5.6 i Statens Vegvesen rapport nr. 451, Forståelse og bruk av
håndbok R762, prosess 84.
1) Beskrivelse med funksjonskrav
Prosess 84.55 og 84.56 er obligatoriske prosesser. Dersom det er nødvendig å kartlegge de
herdeteknologiske parametere for den aktuelle betongen inkluderes også prosess 84.57. Prosess 84.57
er pr. dags dato bare beskrevet én gang tidligere (Operatunnelen) og bør kun beskrives ved spesielle
tilfeller.
Gode spenningsanalyser får man ikke før prosjektet er etablert og betongresept og betongleverandør
er bestemt. Derfor vil nødvendig tiltak være basert på entreprenørens egne spenningsberegninger.
Det må stilles krav til måloppnåelse for hvert enkelt tiltak i form av for eksempel temperaturkrav.
I tillegg til herdetiltakene i prosess 84.51 – 84.54, kan et alternativt tiltak være bruk av lavvarmebetong,
SV Lavvarme. SV Lavvarme er en spesialbetong som skal benyttes i konstruksjonsdeler hvor risikoen
for gjennomgående fastholdingsriss på grunn av herdevarme og temperaturforskjeller er betydelig og
hvor slik opprissing er kritisk for funksjonsevnen. Merk at SV-Lavvarme har bestandighetsklasse MF45.
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Øvrig tekst fra prosess 84 er fjernet
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2) Beskrivelse med detaljkrav
Rådgiver beskriver konkrete tiltak basert på egen spenningsanalyse. Valgt tiltak beskrives detaljert i
form av senteravstand på varmekabler/kjølerør, tidspunkt for avslutning av tiltak osv. Én eller flere av
tiltakene i post 84.51 – 84.54 velges. Statens Vegvesen legger opp til at entreprenøren alternativt kan
velge å gjennomføre prosess 84.55 eller 84.56, dersom en eller flere av prosessene 84.51 – 84.54 er
spesifisert.
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Øvrig tekst fra prosess 84 er fjernet
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5.

Sjekklister for beskrivelsestekster

5.1

Generelt

Sjekklistene under er laget for å kunne kopieres inn i den enkelte rådgivers sjekklister for prosjektering
av betongkonstruksjoner.

5.2
1
2

Ved beskrivelse med funksjonskrav
Kontrollspørsmål
Har du husket egen prisbærende
post for entreprenørens analyse?
Har du beskrevet at entreprenøren
skal kartlegge input til analyse?

3

Har du spesifisert maksimal tillatt
rissindeks?

4

For utførelsesentrepriser; Har du
beskrevet tiltak eller opsjonsposter
slik at entreprenøren kan prise de
tiltak de evt. trenger basert på sin
analyse?
Er krav for måloppnåelse definert for
hvert enkelt tiltak?
Har du beskrevet at
analyseresultatene skal kontrolleres
mot måleresultater?
Har du husket egen post for
herdekasse og prøvestøp?

5
6

7

Ja/Nei/NA

Kommentar*

Se:
- Prosess 84.57.
- Kap. 3.4
Se:
- Prosess 84.56.
- Kap 3.1
Gir byggherre kontroll over
prisgrunnlaget på
tilbudstidspunktet.
Se:
- Kap. 3.1 og 3.4

Se:
- Prosess 84.4.

* Prosessnummer henviser til Statens Vegvesens håndbok R762, «Prosesskode 2».

5.3
1

2

3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ved beskrivelse med detaljkrav basert på rådgivers analyser
Kontrollspørsmål
Er tiltaket du har beskrevet
tilgjengelige for det aktuelle
prosjektet?
Har du gjort deg kjent med
ansvarsfordelingen som følge av
tiltakene som er beskrevet?
Er tiltaket beskrevet detaljert nok?
Har du vurdert ett eller flere av
følgende tiltak?
Lavvarmebetong
Isolasjon, solskjerming eller andre
tiltak på forskalingen
Oppvarming av tilstøtende
konstruksjon
Kjølerør
Bruk av is, kaldt vann og/eller avkjølt
tilslag for å redusere temperaturen i
den ferske betongen

Ja/Nei/NA

Kommentar
F.eks. geografisk
tilgjengelighet av materialer
for små prosjekter

Velg etter behov
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5.4
1

2

3
4
5
6

7
8

Sjekkliste for rådgivers egen analyse
Kontrollspørsmål
Har du forutsatt fornuftige
materialparametere for betong,
forskaling og isolasjon?
Har du forutsatt fornuftig verdi for
maksimal tillatt rissindeks?

Ja/Nei/NA

Kommentar*
Se:
- Prosess 84.57
Se:
- Prosess 84.56
- Kap. 3.1

Har du forutsatt et realistisk
tidsforløp?
Har du tatt hensyn til tilstøtende
konstruksjoner eller berg?
Har du tatt hensyn til variasjon i vær
og vind?
Har du inkludert effektene av
oppvarming av eksisterende
konstruksjoner eller avkjøling av
fersk betong?
Er det valgt fornuftige
fastholdingsgrader?
Virker resultatene fornuftige?

* Prosessnummer henviser til Statens Vegvesens håndbok R762, «Prosesskode 2».

6.

Forbehold

Forfattere og bidragsytere tar forbehold om at dette er en veiledning og at brukeren er selv ansvarlig
for egne resultater og tolkningen av disse.
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